ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
PRIMAR
NR. 22 din 09.02.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea ANEXEI nr.3 a HCLOM nr. 187 din 31.10.2017 reprezentând Caietul de
sarcini pentru concesionarea , prin gestiune delegată, a serviciului public de ecarisaj/gestionare a
animaleleor fără stăpân din orașul Ocna Mureș
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă publică
extraordinară cu convocare de îndată la data de 09.02.2022, ca urmare a emiterii dispoziţiei de
convocare nr.54 din 08.02.2022, de către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinteler Silviu;
Având în vedere:
- referatul nr. 1492 din 31.01.2022 al Serviciului de administrare a domeniului public și privat
al orașului Ocna Mureș;
- raportul de specialitate _______nr._______________ al ____________________________;
- Hotărârea nr.187 din 31.10.2017 a Consiliului local al Orașului Ocna Mureș pentru înființarea,
în subordinea Consiliului local Ocna Mureș, a Serviciului public de ecarisaj/gestionare a
câinilor fără stăpân din orașul Ocna Mureș și concesionarea, prin delegare de gestiune, a
acestui serviciu;
- .Avizele__________ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş;
- Ordonanta Guvernului nr.71 din 29 august 2002 privind organizarea si functionarea serviciilor
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, actualizată;
- Legea nr.10/2020 privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr. 71/2002
privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si
privat de interes local;
- Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan, actualizată;
- Legea nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan;
- Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan aprobate prin Hotarârea Guvernului
1059 din 11 decembrie 2013;
- Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei aprobate prin
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.119/2014;
- Legea nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor, actualizată;
- Ordonanta Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si
rurale,
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată,
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, actualizată,
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr 98/2016 aprobate prin H.G nr 395/2016,
actualizată,
- Ordinul nr 281/2016 al Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, actualizat,
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.100/2016 aprobate prin HG nr.867/2016,
- Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, actualizată.
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În temeiul art.129, alin.(1) și alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.s), art.136, art. 139, alin.(1) și art. 196,
alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea art.14 din Anexa nr.3 – Caietul de sarcini pentru
concesionarea, prin gestiune delegată, a serviciului public de ecarisaj/gestionare a animaleleor fără
stăpân din orașul Ocna Mureș, a Hotărârii nr.187 din 31.10.2017 a Consiliului local al Orașului
Ocna Mureș, urmând a avea următorul cuprins:
,, Art. 14 - (1) Se vor captura câinii fără stăpân de pe domeniul public si privat al orașului (străzi,
alei, parcuri, maluri de apă, etc. ) conform programului stabilit de concedent.
(2) Animalele fără stăpân capturate se vor supune următoarelor tratamente:
- deparazitare;
- cazare până la 14 zile lucrătoare;
- hrănire;
- tratament medical pe durata cazării;
- sterilizare;
- eliberare pe bază de cerere sau act de adoptie;
- mentinerea în adăpost pana la eliberare sau adoptie;
- eutanasiere animale cu boli incurabile;
- incinerare;
Cantitatile estimate și tarifele maxime ce pot fi ofertate în funcție de activitătile ce vor fi
prestate de concesionar sunt redate în tabelul de mai jos (tabelul A). Operațiunile se vor măsura
în : UM/Cap de animal.’’

Nr.
Crt.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea prestaţiei
Capturare şi transport la adăpost a câinilor
fără stăpân prin metode specifice.
Identificarea şi marcarea auriculară
(crotaliere)
Deparazitarea câinilor
Vaccinarea antirabică a câinilor
Examinarea clinică şi înregistrarea câinilor
în registre speciale şi fişă individuală
Adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor
fără
stăpân/zi
(14zile*nr.câinilor
capturaţi)(15lei*14zile)
Sterilizare-orhidectomie masculi
Sterilizare-ovariohisterectomie femele
Tratament postoperator
Microcipare eliberare carnet de sănătate şi
înregistrare în R.E.C.S.
Eutanasiere
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U.M.

Cap.

Tarif lei
fără
TVA

Valoare
lei
fără TVA

Cap.

1

130,00

130,00

Cap.
Cap.
Cap.

1
1
1

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

Cap.

1

10,00

10,00

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1
1
1
1

210,00
180,00
180,00
30,00

210,00
180,00
180,00
30,00

Cap.
Cap.

1
1

10,00
140,00

10,00
140,00

12.

Neutralizarea cadavrelor

Cap.
1
80,00
TOTAL VALOARE FĂRĂ

80,00
600,00

VALOARE TVA
TOTAL VALOARE

114,00
714,00

TVA

CU TVA

Art. 2. Împotriva prezentei persoanele interesate pot formula actiune in contencios administrativ la
Tribunalul Alba, in conditiile stabilite prin Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,
actualizată.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuternicește domnul primar
al orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Președintele comisiei, domnul Podariu Pavel Gligor
Ocna Mureş.09.02.2022
INIȚIATOR,
PRIMARUL ORAȘULUI OCNA MUREȘ
SILVIU VINȚELER

AVIZAT,
SECRETAR GFENERAL
SIMION NICUȘOR PANDOR

Prezentul proiect de hotărâre:
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 136 coroborat cu art. 139 alin. 3 lit. g) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost avizat________________ în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
 a fost transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile art.
136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Compartimentului ______________________________________________________________
 a fost transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b,
art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, către
următoarea comisia de specialitate _____________________________________________
alte avize necesare ___________________________________________________________

Tehnored: G.M.A..Ex: 3. anexe:2; Consilieri in functie: 17; prezenti: ; voturi ,,pentru”(%): ; voturi ,,contra”: ;
abţineri
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